
 
 
 
 
 
 

 19/04/2021 a 25/04/2021 
 

 

 

Notas 
 

Dia 20/04 (terça-feira) 

ANTAQ – Encerramento – 
Audiência Pública Nº 3/2021 

» Com objetivo de obter contribuições, subsídios e 
sugestões para o aprimoramento do Plano de Dados 
Abertos (PDA) da ANTAQ para o biênio 2021/2022. 

» As contribuições poderão ser dirigidas à ANTAQ até às 
23h59 do dia 31/03/2021, exclusivamente por meio e na 
forma do formulário eletrônico disponível no sítio da 
ANTAQ. 

 

Dia 22/04 (quinta-feira) 

ANTT – Abertura – 
Audiência Pública Nº 3/2021 

» Com o objetivo de tornar público, colher sugestões e 
contribuições, ao processo de elaboração da metodologia 
para o cálculo dos impactos causados pela pandemia 
de coronavírus (COVID-19) no âmbito dos contratos de 
concessão de infraestrutura rodoviária sob gestão da 
ANTT, bem como da disciplina da respectiva 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. 

» O período para envio das contribuições será das 9 horas 
(horário de Brasília) do dia 22 de abril de 2021, até as 18 
horas (horário de Brasília) do dia 21 de maio de 2021. 

» A sessão pública virtual será realizada por 
videoconferência ou outro meio eletrônico no dia 6 de maio 
de 2021 das 15 às 17 horas (horário de Brasília).  

» As informações específicas sobre a matéria e as 
orientações acerca dos procedimentos relacionados com 
a realização e participação da Audiência estão disponíveis, 
na íntegra, no endereço eletrônico da ANTT. 

 

Dia 25/04 (quinta-feira) 

ANP – Encerramento – 
Audiência Pública Nº 3/2021 

» Com o objetivo de obter subsídios e informações 
adicionais sobre minuta de resolução que institui o 
Programa de Monitoramento da Qualidade do Biodiesel e 
estabelece os requisitos para o credenciamento de 
laboratórios correlacionados. 

» A Audiência Pública ocorrerá no dia 05 de maio de 2021, 
das 14:00 às 17:00 horas, por meio de videoconferência 

» As informações específicas sobre a matéria e as 
orientações acerca dos procedimentos relacionados com 
a realização e participação da Audiência estão disponíveis, 
na íntegra, no endereço eletrônico da ANP. 

 

https://www.gov.br/antaq/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/pesquisa-eventos-em-andamento/audiencias-publicas-e-tomadas-de-subsidios-em-andamento
https://www.gov.br/antaq/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/pesquisa-eventos-em-andamento/audiencias-publicas-e-tomadas-de-subsidios-em-andamento
https://participantt.antt.gov.br/Site/AudienciaPublica/VisualizarAvisoAudienciaPublica.aspx?CodigoAudiencia=447
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/consulta-audiencia-publicas-3-2021

